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Pierwsze kroki na
TikToku



Ja też dokonałem wielkiego
przełomu na Tik Toku zdobyłam
70к obserwujących w ciągu  4
miesięcy a teraz jest ich więcej
ponieważ Tik Tok promuje mnie

codziennie

Cześć mam 
na imię Margarita

bardzo się cieszę że tu jesteś!
ponieważ właśnie teraz TikTok
daje niesamowite możliwości
rozwoju absolutnie za darmo! 
I jeśli jesteś ekspertem to jest

świetna możliwość pozyskiwania
nowych klientów.

Takiej  okazji nie wolno
przegapić ja znam ludzi którzy
osiągnęli 1mln. obserwujących

w ciągu 6-8 miesięcy!

Więc przeczytaj tego 
e- booka i zacznij działać!
 Póki to jest jeszcze młoda

i darmowa platforma.
Masz szanse na sukces!



Ekspercki Rozrywkowy
1.informacyjne filmiki
2.Tutoriale 
3. Motywacja 
4. Problemy publiczności 
5. Recenzje kosmetyków,
Seriali, gadżetów,książek,restauracji,
dostawy jedzenia.
6.Humor związany z tematem blogu 
7. Storytalling (opowiadanie historii)
8. Komunikacją z subskrybentami +
zapytanie o radę

1.lip-sync (udajesz  że śpiewasz)
2.Tutoriale
3.Eksperymenty
4.Triki/lifehack  
5.Mini historie
6.Storytalling 
7.Gry
8.Wskazówki dotyczące trendów
9.Challenge 
10.Taniec
11.Intrygi/plotki 

✔ Wybieramy temat kontentu
który powinien przeplatać się z

twoim głównym blogiem na 
Instagram/ youtube 

✔ wybieramy format bloga

✖  Pierwszy błąd na STARCIE ludzie
nie zastanawiają się nad tematem

blogu i zaczynają nagrywać o
wszystkim! 

1 KROK. WYBÓR TEMATU I FORMATU 

Typy kontentu:



Jeśli nie zdecydowałeś się
z tematem 

odpowiedź na następujące
pytania:

 
 1.Wypisz 10 rzeczy, które Cię interesują

2.Wypisz 10 rzeczy, w których jesteś
ekspertem.
3.Wypisz  10 kierunków, na które jest
zapotrzebowanie w Internecie

Odpowiedzi na te pytania pomogą
Ci ustalić, 

z jakim tematem będziesz
startować na TikToku..

 



Marka osobista jest bardzo ważna 
na Tik Toku,musisz pomyśleć o tym, co

będzie odróżniać Cię od innych.
 
 
 

Przykłady
charakterystycznych cech:

 
▪Ubrania ( zdecydujcie nad
swoim wizerunkiem i stylem )
▪Emocja z którą nagrywasz
filmiki
▪Ciekawy początek filmu,np.
Cześć moje krezolki, rada na dziś.
▪Albo ciekawa końcówka filmu
np. 
widzimy się w dc, czekam na ciebie
w dc
▪Tło
Eksperci- wybierają jednolite tło
najlepiej zawsze takie same można
dodać kwiaty w tle, 
 girlandy(kolorowe,lub białe ) 
▪Czcionka 
Wszędzie taka sama czcionka i
kolor

Wymysł swój własny styl który będzie Cię
wyróżniał wśród innych,np.nagrywaj filmiki 

w kapeluszu, okularach, załóż kolorową spinkę do
włosów lub opaskę na głowę.To przyciągnie uwagę

publiczności. 
 

Rada:

2. KROK. POZYCJONOWANIE 



Na Tik Toku jest bardzo ważne aby
nieustannie eksperymentować,  i

generować nowe pomysły! 
 

1.Analiza konkurentów 
2.TikTok

3.Internet/Telewizja 
4.Instagram /YouTube

5.Momenty z życia  
6. Media  

 

3. KROK. GENEROWANOE POMYSLOW  

Skąd można
brać pomysły?


